
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   ഒകകഞബര്   8,   ടവള്ളതിയഞഴ

നമ്പര് 34
രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  മൂടനണഞ്ചാം  സഭയതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

സഞ്ചാംസഞനതന്  കകേഞവതിഡ് മൂലെഞ്ചാം  മരണമടഞ്ഞവരുടട  ലെതിസന്  പൂര്ണമഞകേഞതത
ടകേഞണഞ്ചാം,  ലെതിസതിടലെ  അപഞകേതകേള  പരതിഹരതിക്കുനതതിനന്  സര്ക്കഞര്  പരഞജയടപ്പെട്ടതഞ്ചാം
കേഞരണഞ്ചാം  അര്ഹമഞയ  നതിരവധതി  കുടഞ്ചാംബങ്ങളക്കന്  സുപ്രസ്പീഞ്ചാം  കകേഞടതതി  നതിര്കദ്ദേശപ്രകേഞരമുള്ള
കകേഞവതിഡന്  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നതികഷേധതിക്കടപ്പെടനതമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടന
ഗുരുതര  സതിതതിവതികശഷേഞ്ചാം  സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമനന്
ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടന്  ശസ്പീ.  പതി.  സതി.  വതിഷ്ണുനഞഥഞ്ചാം  മറന്  അഞന്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒരു
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  കനഞട്ടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്  അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന്  സസ്പീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷേധതിച.  

(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷേധതിചന്  പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിനതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)

ശദ കണതിക്കല് :

(1) ശബരതിമലെ  വതിമഞനതഞവള  പദതതി  നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതിനുള്ള  തടസ്സങ്ങള
പരതിഹരതിചന്  പദതതി  പൂര്തസ്പീകേരതിക്കുനതതിനന്  സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്
ഇടടപകടണ്ടതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെയന് കഡഞ. എന. ജയരഞജന് മുഖദ്ധ്യമനതിയടട 
ശദ  കണതിച.  മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണ്ടതി  പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്കവതിഭഞഗ കകമ-കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി  അതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  ഒരു
പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 1593/2021 (i).
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(2) മഞലെതിനദ്ധ്യസഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം  ഒരു  വതിഷേയമഞയതി  സ്കൂള  പഞഠദ്ധ്യപദതതിയതില്
ഉളടപ്പെടകതണ്ടതതിടന്റെ ആവശദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന് ശസ്പീ. എല്കദഞസന് പതി. കുനപ്പെതിള്ളതില്
ടപഞതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില്  വകുപ്പുമനതിയടട  ശദ  കണതിച.  മനതി  അതന്
സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷേയങ്ങള:

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന വതിഷേയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച:

ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷേയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 ശസ്പീ. പതി. ടതി. കതഞമസന് ടചമ്പുമുക്കന്  പഞലെഞ്ചാം  -
അസ്സസ്പീസതി  സ്കൂള  കറഞഡന്
പുനര് നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

2 ശസ്പീ. വതി. കജഞയതി സമഞന്തര  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ
സഞപനങ്ങള തറക്കുനതന്
സഞ്ചാംബനതിചന്

ടപഞതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. എ. മജസ്പീദന് കഞരതി  GUP  സ്കൂളതിനുഞ്ചാം
ചന്തപ്പെടതി  GLP  സ്കൂളതിനുഞ്ചാം
ടകേട്ടതിട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ. എ. സതി. ടമഞയസ്പീന അക്കതിക്കഞവന് - കേടകങ്ങഞടന് -
എരുമടപ്പെട്ടതി  കറഞഡന്
നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതമരഞമതന്-
വതികനഞദസഞഞര
വകുപ്പുമനതി

അതഞത വതിഷേയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി. 

അനനൗകദദ്ധ്യഞഗതികേഞഞ്ചാംഗങ്ങളുടട കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

(1)  അനനൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട നഞലെഞമതന്
റതികപ്പെഞര്ട്ടന്  സഭ  പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം  ബതിസതിനസ്സതിനന്  അവകശഷേതിക്കുന  സമയഞ്ചാം  ഒരു
മണതിക്കൂറഞയതതിനഞല് ഒരു ബതിലതിനന്  7  മതിനതിറന്  നല്കേതിയഞല് മതതി  എന കഭദഗതതികയഞടട
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

(2) തഞടഴപ്പെറയന ബതില്ലുകേളുടട അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള :

(i)  ശസ്പീ.  പതി.  പതി.  ചതിതരഞ്ജന  കനഞട്ടസ്പീസന്  നല്കേതിയ  2021-ടലെ  കകേരള
കേളതിസലെങ്ങളുടട  സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം  നതിര്മ്മേഞണവഞ്ചാം  ബതിലതിടന്റെ
അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച.  കേഞയതികേഞ്ചാം,  വഖഫന്,  ഹജന് തസ്പീര്തഞടന
വകുപ്പുമനതി പ്രകമയടത എതതിര്തതതിനഞല് അവതഞരകേനന് ഒരു ഹ്രസസപ്രസഞവന ടചയ്യഞന
അനുമതതി നല്കേതി. പ്രസഞവന പൂര്തതിയഞയതില.
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(ii) ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം കനഞട്ടസ്പീസന് നല്കേതിയ 2021-ടലെ കകേരള വസ്പീട്ടമ്മേമഞരുടട
കകമനതിധതി  കബഞര്ഡന്  രൂപസ്പീകേരണ  ബതിലതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള  പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച.  ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി പ്രകമയടത എതതിര്തതതിനഞല്
അവതഞരകേനന്  ഒരു  ഹ്രസസ  പ്രസഞവന  ടചയ്യഞന  അനുമതതി  നല്കേതി.  പ്രസഞവന
പൂര്തതിയഞയതില.

(iii)  ശസ്പീ.  സതി.  ആര്.  മകഹഷേന്  കനഞട്ടസ്പീസന്  നല്കേതിയ  2021-ടലെ  കകേരള  തകദ്ദേശ
സസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതിടലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരുനവരുടട  ടപനഷേന  കബഞര്ഡന്
രൂപസ്പീകേരണ  ബതിലതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച.  തകദ്ദേശ
സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസന്  വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി  പട്ടതികേജഞതതി,
പട്ടതികേവര്ഗ,  പതിനഞക്കവതിഭഞഗ  കകമ-കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി  പ്രകമയടത
എതതിര്തതതിനഞല്  അവതഞരകേനന്  ഒരു  ഹ്രസസ  പ്രസഞവന  ടചയ്യഞന  അനുമതതി  നല്കേതി.
പ്രസഞവന പൂര്തതിയഞയതില.

(iv)  ശസ്പീ.  ഇ.  ടതി.  കടസണ്  മഞസര്  കനഞട്ടസ്പീസന്  നല്കേതിയ  2021-ടലെ
മഹഞതഞഗഞനതി  കദശസ്പീയ  ഗഞമസ്പീണ  ടതഞഴതിലുറപ്പെന്  കകമനതിധതി  കബഞര്ഡന്  രൂപസ്പീകേരണ
ബതിലതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച.  തകദ്ദേശ  സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസന്  വകുപ്പുമനതിക്കുകവണ്ടതി  പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,
പതിനഞക്കവതിഭഞഗ  കകമ-കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി  പ്രകമയടത  എതതിര്തതതിനഞല്
അവതഞരകേനന് ഒരു ഹ്രസസ പ്രസഞവന ടചയ്യഞന അനുമതതി നല്കേതി.  മനതിയടട മറുപടതിയടട
ടവളതിചതതില് പ്രകമയഞ്ചാം സഭയടട അനുമതതികയഞടട പതിനവലെതിച.

(v)  ശസ്പീ.  ടതി.  ഐ.  മധുസൂദനന  കനഞട്ടസ്പീസന്  നല്കേതിയ  2021-ടലെ  കകേരള
ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടന് അനുബനതിചള്ള രഞഷസ്പീയ സഞ്ചാംഘടനഞ പ്രവര്തനഞ്ചാം നതിയനതിക്കല്
ബതിലതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരതിപ്പെതിച.  മ മുഖദ്ധ്യമനതിക്കുകവണ്ടതി
പട്ടതികേജഞതതി,  പട്ടതികേവര്ഗ,  പതിനഞക്കവതിഭഞഗ  കകമ-കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനതി  പ്രകമയടത
എതതിര്തതതിനഞല്  അവതഞരകേനന്  ഒരു  ഹ്രസസ  പ്രസഞവന  ടചയ്യഞന  അനുമതതി  നല്കേതി.
പ്രസഞവന പൂര്തതിയഞയതില.

(3)  തഞടഴപ്പെറയന  ബതില്ലുകേളുടട  അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള  പ്രകമയതതികന്മേലുള്ള
തടര് ചര്ച :

(i)  ശസ്പീ.  ടകേ.  ഡതി.  പ്രകസനന,  2021-ടലെ  കകേരള  അനവതിശസഞസ-അനഞചഞര
നതിര്മ്മേഞര്ജന  ബതിലതിടന്റെ  അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള  പ്രകമയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  തടന്റെ
പ്രസഞവന പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച . പ്രസഞവന പൂര്തതിയഞയതില.
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(ii)  ശസ്പീ.  അനൂപന്  കജക്കബന്,  2021-ടലെ  കകേരള  ക്രതിമതിനല്  കകേസ്സതിടലെ
സഞകതികേളക്കന് സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം സുരകയഞ്ചാം നല്കേല് ബതിലതിടന്റെ അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള
പ്രകമയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച തടന്റെ പ്രസഞവന പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച . പ്രസഞവന പൂര്തതിയഞയതില.

(iii) ശസ്പീ. എന. ഷേഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന, 2021-ടലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന അകയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ
കകമനതിധതി രൂപസ്പീകേരണ ബതിലതിടന്റെ അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള പ്രകമയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച തടന്റെ
പ്രസഞവന  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിച.  പ്രസഞവനയ്ക്കുകശഷേഞ്ചാം  സഭയടട  അനുമതതികയഞടട  ബതിലതിടന്റെ
അവതരണഞനുമതതിക്കുള്ള പ്രകമയഞ്ചാം പതിനവലെതിച.

2021  ഒകകഞബര്  11-  ാം  തസ്പീയതതി  തതിങ്കളഞഴ  രഞവതിടലെ  9.00-നന്  വസ്പീണഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി ഉചയന് 12.30 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ് . വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
ടസക്രട്ടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

Three Questions in the list of Questions posted for the day were answered

orally.

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Health and Woman and Child Development,

the  Speaker  withheld  consent  to  the  moving  of  an  adjournment  motion  given

notice of by Shri P. C. Vishnunadh and five other Members to the serious situation

reported  to  have  arisen  consequent  to  the  denial  of  Covid  compensation  as

directed by the Supreme Court to the eligible families due to the non-completion

of the list of Covid deceased and the failure of the Government in rectifying the

defects in the list prepared by the State.

(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members

belonging to opposition staged a walkout.)

Calling Attention :

1. DR. N. Jayaraj called the attention of the Chief Minister to the necessity

for  the  intervention of  the State Government  to  resolve  the  technical

 hurdles  in  the  implementation  of  the  proposed  Sabarimala  Airport

 Project. The Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes

and Backward Classes and Devaswoms on behalf of the Chief Minister

 made a statement thereto.

KNPP. 1593/2021 (ii).
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2. Shri  Eldose  P.  Kunnappillil  called  the  attention  of  the  Minister  for  
General  Education and Labour to the necessity to incorporate waste  
management in the school curriculam as a subject. The Minister made a 
statement thereto.

The Matters under Rule 304:

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed below:

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 ശശ. പേത്തി. ടത്തി. പതതോമസര നചെമ്പുമുകര  പേതോലഅം-
അസശസത്തി  സ്കൂള്  പറതോഡര
പുനര നത്തിരമതോണഅം

റവനന-ഭവനനത്തിരമതോണ
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശശ. വത്തി. പജതോയത്തി സമതോന്തര  വത്തിദദതോഭദതോസ
സതോപേനങ്ങള് തുറക്കുന്നതര
സഅംബനത്തിചര

നപേതോതുവത്തിദദതോഭദതോസ-
നതതോഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. നക. പേത്തി. എ. മജശദര കതോരത്തി  GUP  സ്കൂളത്തിനഅം
ചെന്തപ്പടത്തി  GLP  സ്കൂളത്തിനഅം
നകടത്തിട നത്തിരമതോണഅം

നപേതോതുവത്തിദദതോഭദതോസ-
നതതോഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ. എ. സത്തി. നമതോയശന അകത്തികതോവര - കടപങ്ങതോടര -
എരുമനപ്പടത്തി  പറതോഡര
നത്തിരമതോണഅം

നപേതോതുമരതോമതര-
വത്തിപനതോദസഞതോര
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Private Members' Business:

I.  The  Fourth  Report  of  the  Committee  on  Private  Members'  Bills  and
Resolutions was considered and adopted by the House with an amendment that
each bill will be alloted only 7 minute as the remaining time for the Business is
1 hour.

II. Motion for leave to introduce the following bills:

(i) Shri P. P. Chitharanjan moved the motion for leave to introduce The
Kerala Preservation, Maintanence and Construction of Playground Bill, 2021 given
notice of by him. Since the motion was opposed by the Minister for Sports, Wakf
and Hajj Pilgrimage,  the  mover  was  allowed  to  make a brief statement. The
statement was inconclusive.
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(ii)  Shri  T.  V.  Ibrahim  moved  the  motion  for  leave  to  introduce

Constitution of the Kerala Housewives Welfare Fund Board Bill, 2021 given notice

of by him. Since the motion was opposed by the Minister for Health and Woman

and Child Development, the mover was allowed to make a brief statement. The

statement was inconclusive.

(iii) Shri C. R. Mahesh moved the motion for leave to introduce The

Constitution  of  Pension  Board  for  Former  Members  of  the  Kerala  Local  Self

Government Institutions Bill, 2021 given notice of by him. Since the motion was

opposed by the Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

Backward  Classes  and  Devaswoms  on  behalf  of  the  Minister  for  Local  Self

Governments, Rural Development and Excise  the mover was allowed to make a

brief statement. The statement was inconclusive.

(iv) Shri E. T. Taison Master moved the motion for leave to introduce

The  Constitution  of  Mahathma Gandhi  National  Rural  Employment  Guarantee

Welfare  Fund Board  Bill,  2021 given notice of  by him.  Since the  motion was

opposed by the Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

Backward  Classes  and  Devaswoms  on  behalf  of  the  Minister  for  Local  Self

Governments, Rural Development and Excise, the mover was allowed to make a

brief statement. Based on the reply of the Minister the motion was withdrawn by

the leave of the House.

(v) Shri T. I. Madhusoodanan moved the motion for leave to introduce

The Kerala Regulation of Political Organisational Activities Associated with Places

of Worship Bill, 2021 given notice of by him. Since the motion was opposed by the

Minister for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes

and Devaswoms on behalf of the Chief Minister, the mover was allowed to make a

brief statement. The Statement was inconclusive.

III.  Motion  for  leave  to  introduce  the  following  bills  (Continuation  of

Discussion):

(i) Shri K. D. Prasenan continued the statement regarding the  leave to

introduce  the  Kerala  Eradication of  Supersition-Evil  Practices  Bill,  2021 given

notice  by him. The statement was inconclusive.
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(ii)  Shri  Anoop  Jacob  continued  the  statement  regarding  the   leave   to

introduce The Kerala Protection and Safety to Witnesses in Criminal Cases Bill,

2021 given notice by him. The statement was inconclusive.

(iii)  Shri  N.  Samsudheen  continued  the  statement  regarding  the  leave  to

introduce The Kerala State Akshaya Entrepreneurs’ Constitution of Welfare Fund

Board Bill, 2021 given notice by him. After completing the statement, the motion

for leave to introduce the bill was withdrawn by the leave of the House.

The House adjourned at 12.30 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Monday

October 11, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.


